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Protokół  
z zebrania wiejskiego sołectwa Radomno 

 
Zebranie odbyło się w dniu 9 września 2015r. o godz. 18:15, w świetlicy wiejskiej w 
Radomnie. 
Na ogólną liczbę 439 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, w 
zebraniu udział wzięło 17 osób, a więc mniej aniżeli 1/10 stałych mieszkańców 
uprawnionych do głosowania i zebranie odbywało się w drugim terminie. 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1. 
 
W zebraniu udział brali: 
- Wójt Tomasz Waruszewski  
- Radny Gminy Przemysław Kotewicz 
- Insp.ds obsługi rady gminy w Urzędu Gminy Elżbieta Umińska 
 
Porządek zebrania: 
1. Otwarcie i przyjęcie porządku zebrania. 
2. Konsultacje zmiany Statutu Sołectwa.  
3. Wybory uzupełniające do rady sołeckiej 

a) wybory komisji skrutacyjnej;  
b) zgłaszanie kandydatów do rady sołeckiej; 
c) przedstawienie zasad głosowania; 
d) przeprowadzenie wyborów; 
e) ogłoszenie wyników. 

4. Uchwalenie przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. 
a) zgłoszenie propozycji przedsięwzięć, 
b) dyskusja, 
c) podjęcie uchwały. 

5. Zapytania i wnioski.  
 
Przebieg zebrania 
Ad 1 
Zebranie otworzyła i prowadziła Sołtys wsi Pani Marta Kotewicz. Powitała zebranych             
i stwierdziła ważność zebrania jak na wstępie protokołu.  
Przewodnicząca zebrania przedstawiła projekt porządku zebrania. 
Nie zgłoszono dodatkowych punktów. 
Porządek zebrania  w brzmieniu jak wyżej został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 2 
Konsultacje zmiany Statutu Sołectwa 
Insp. Elżbieta Umińska poinformowała, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym przedstawia się do konsultacji zmianę Statutu 
Sołectwa Pustki polegającą na wykreśleniu ust. 3 w § 11, który dotyczy ryczałtu sołtysa na 
pokrycie kosztów dojazdu w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia. 
Kwota ta jako ryczałt jest opodatkowana. Po wykreśleniu przepisu ze Statutu Sołectwa, 
Radzie Gminy zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie diety, podobnie jak dieta 
za udział w sesjach i organizację pracy sołectwa, którą sołtysi otrzymują na podstawie 
odrębnej uchwały Rady Gminy. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Ad 3 
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Wybory uzupełniające do rady sołeckiej 
Pani sołtys poinformowała, że w związku z rezygnacją Pani Katarzyny Ćwiklińskiej i Pani 
Joanny Głębockiej z członkostwa w Radzie Sołeckiej, Pan Wójt zarządził wybory 
uzupełniające.  
 

a) wybory komisji skrutacyjnej;  
W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej poprosiła o zgłoszenie 
kandydatów do komisji skrutacyjnej.  
 
Zebranie wiejskie w głosowaniu jednomyślnie powołało komisję skrutacyjną w składzie: 

1) Ćwiklińska Agata 
2) Jadanowska Dominika 
3) Melkowska Roksana 

 
b) zgłaszanie kandydatów do rady sołeckiej; 

Do rady sołeckiej zgłoszono następujących kandydatów:  
1) Ćwikliński Zbigniew 
2) Karbowska Marika 
3) Świdecki Adam  

 
c) przedstawienie zasad głosowania; 

Zasady głosowania omówiła Pani Elżbieta Umińska. 
 

d) przeprowadzenie wyborów; 
Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, rozdała zebranym i po 
przeprowadzeniu głosowania obliczyła wyniki. 
 

e) ogłoszenie wyników. 
Komisja skrutacyjna odczytała protokół głosowania, który stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu. 
Do rady sołeckiej wybrani zostali: Karbowska Marika i Adam Świdecki. 
 

Ad 4 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku do Wójta Gminy i wskazania 
przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 
 

a) zgłaszanie wniosków, 
Pani sołtys poinformowała, że w 2016 roku sołectwo będzie dysponowało kwotą  

27 55,87 zł i przedstawiła propozycje przedsięwzięć w uzgodnieniu z radą sołecką: 
 

1. Poprawa atrakcyjności placu rekreacyjnego nad jeziorem w Radomnie - 1 700,00 zł 
2. Doposażenie placu zabaw- 13 894,35 zł 
3. Zakup sprzętu nagłaśniającego- 1 561,52 zł 
4. Wspieranie działalności klubu sportowego w Radomnie ( budowa studni)- 7 000,00 zł 
5. Organizacja imprez kulturalno- sportowych- 2 700,00 zł 
6. Doposażenie szkoły w Radomnie- 1 200,00 zł 
 

Do przedstawionej propozycji przegłosowano następujące zmiany: 
- zmniejszono o 200 zł doposażenie szkoły w Radomnie oraz zmniejszono o 300 zł kwotę 
na imprezy kulturalno-rozrywkowe, zaoszczędzone 500 zł przeznaczono dla miejscowej 
OSP.  
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Po zmianach plan wydatków został uchwalony w brzmieniu: 
1. Poprawa atrakcyjności placu rekreacyjnego nad jeziorem w Radomnie- 1 700,00 zł 
2. Doposażenie placu zabaw- 13 894,35 zł 
3. Zakup sprzętu nagłaśniającego- 1 561,52 zł 
4. Wspieranie działalności klubu sportowego w Radomnie ( budowa studni)- 7 000,00 zł 
5. Organizacja imprez kulturalno- sportowych- 2 200,00 zł 
6. Doposażenie szkoły w Radomnie- 1 000,00 zł 
7. Doposażenie OSP w Radomnie- 500,00 zł 
 

b) podjęcie uchwały 
Pani sołtys odczytała projekt uchwały, który został uchwalony jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
 

Ad 5 

Wnioski i zapytania. 
Zgłoszono następujące wnioski: 
 
- skosić burtę przez wieś z górki do drogi. 
Wójt odpowiedział, że to kompetencja powiatu. 
 
- wniosek o budowę siłowni wiatrowej, 
Radny Kotewicz poinformował, że były dofinansowane, ale urządzenia nie cieszą się 
popularnością. Korzystajmy i zadbajmy o to co jest.  
 
- doświetlić drogę do bloków. 
Wójt odpowiedział, że wymagana jest dokumentacja, a ta często finansowana jest z 
funduszu sołeckiego.   
 
- rozpatrzyć dwukrotne wykaszanie przy polnych drogach, co poprawiłoby bezpieczeństwo. 
Wójt odpowiedział, że drogi gminne są wykaszane od wczesnej wiosny. Problem dotyczy 
chyba dróg powiatowych. 
 
- Dzięki funduszowi sołeckiemu Radomno jest coraz ładniejsze, centrum wsi, przystanek 
autobusowy. Niepokoi wygląd skarpy k/cmentarza. Jest to gminna działka.  
 
- ułożenie progu zwalniającego na polnej drodze 
Wójt odpowiedział, że musi być wniosek podpisany przez mieszkańców i może być 
zrealizowany po wybudowaniu drogi. 
 
- zorganizowanie cyklicznej gminnej imprezy kulturalnej w Radomnie z udziałem 
organizacyjnym Gminnego Centrum Kultury. 
Wójt odpowiedział, że zależy od inicjatywy mieszkańców.  
 
Na tym zebranie zakończono. 
 
 
Protokołowała                                                                Sołtys wsi 
Elżbieta Umińska                                                           Marta Kotewicz 
 

 

 

 


